
Rond de vieringen 

Op zondag 20 september participeren we in de oecumenische dienst aan het begin 

van de vredesweek. De dienst vindt plaats in kerkelijk Centrum Zeist-West en begint 

om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Jan-Peter Prenger, Zeist-West, ds. Marten 

Knevel, Oosterkerk en pastoraal werker Hao Tran van de Emmausparochie. Elders in 

Opgang vindt u meer informatie over deze dienst. Let op: in de Lutherkapel is deze 

zondagmorgen geen dienst. 

 

Zondag 27 september is dr. J. Verburg uit Doorn onze voorganger, organist is dhr. 

D.H. Andel. Het thema van de dienst is ‘Zij, die alle stilte vrezen, hebben nooit hun 

hart gelezen, hebben nooit geknield’, naar de dichtregels van C.S. Adama van 

Scheltema.  

 

De collecte is deze zondag bestemd voor de Vredesweek. Elke dag horen we in de 

media over conflicten en oorlog. In de Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk 

aandacht voor de vredesprojecten van Kerk in Actie en van PAX. Zoals in Mali, een 

door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. De radicale islam is hier sterk in 

opkomst en moslims en christenen wantrouwen elkaar. Met steun van Kerk in Actie 

maakt een christelijke journalist samen met een imam radioprogramma’s over vrede 

en verzoening. Ze bereiken daarmee duizenden mensen. In Zuid-Sudan stichtte 

bisschop Taban met steun van PAX het vredesdorp Kuron. Verschillende 

bevolkingsgroepen bouwen vanuit dit dorp samen aan vrede en gerechtigheid. Met 

de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven 

voor vrede van Kerk in Actie en PAX. 

 

Bloemen van de altaartafel 

De bloemen van de altaartafel gingen op 30 augustus naar dhr. L. Schuring vanwege 

zijn verjaardag. Op zondag 6 september gingen de bloemen naar dhr. L. IJ. 

Schipperheijn, eveneens vanwege zijn verjaardag. 

 

Afscheid dhr. J. Lijftogt 

In de dienst van 6 september hebben we afscheid genomen van dhr. J. Lijftogt, een 

van onze vaste organisten. Het was een mooie, goed bezochte dienst geleid door ds. 

W. Baan. Als gemeente zijn we dankbaar dat we dhr. Lijftogt zo’n 16 jaar in ons 

midden mochten hebben. 

 

Na de dienst waren we bij elkaar voor koffie met lekkers in de benedenzaal, waar 

dhr. Janssen de scheidende organist toesprak en een lutherse cadeaubon 

overhandigde. Mevr. Lijftogt, die haar man zo trouw terzijde stond, kreeg een 

feestelijk boeket bloemen.  

 

Al is dhr. Lijftogt niet meer onze organist … we hopen hem en zijn vrouw nog 

regelmatig te mogen begroeten in de Lutherkapel. Meneer Lijftogt, heel hartelijk dank 

voor uw mooie orgelklanken. 



Frans van Wijk 

 

Diaconaal project 

Van Henk Schalen en Klaaske van Leussen ontvingen wij informatie over de 

activiteiten van de stichting  Anak-Anak Lombok Timur, ons diaconaal project voor dit 

jaar. 

 

Beste mensen van de Lutherkapel, 

Graag informeren we u over het verloop van de activiteiten van onze stichting in 

Labuan Pandan op Lombok, Indonesië. De school draait volop. Voor de ‘jongsten’ 

begint een nieuwe fase in hun leven:  met gespannen gezichtjes hebben ze in de 

afgelopen periode voor de allereerste keer kennis mogen maken met het fenomeen 

‘school’. En daarmee een belangrijke stap gezet in hun verdere ontwikkeling. 

 

Onze contactpersoon Acok is druk met het gereed maken van de ‘bibliotheek’ voor 

de school. De overheid heeft er voor gezorgd dat er tussen de medische kliniek en 

de school een gebouwtje is neergezet om als bibliotheek dienst te kunnen doen. Het 

gebouw is nog niet helemaal klaar, zo moet bijvoorbeeld de vloer nog van tegels 

worden voorzien. Acok heeft inmiddels wel al de ramen geplaatst, een trap 

aangebracht en het gebouw voorzien van een mooi kleurtje.  

 

Tijdens het bezoek van Henk in mei hebben ze afspraken gemaakt over het bouwen 

van een aantal nieuwe huizen en toiletten. Ze hebben er in Labuan Pandan geen 

gras over laten groeien en zijn hier direct mee aan de slag gegaan. Met als gevolg 

dat er acht nieuwe huizen zijn opgeleverd alsmede vier toilet- en badvoorzieningen.   

Ook de medische kliniek heeft wederom zijn waarde duidelijk gemaakt. Is het niet in 

het ter plekke kunnen behandelen van patiënten, dan wel om het kunnen herkennen 

van ernstige zieken.  

 

En er is nog meer goed nieuws uit Labuan Pandan. Een aantal maanden geleden is 

onze stichting gestart met een naaicursus voor twaalf vrouwen. Na negen weken van 

intensieve les – verzorgd door een zeer ervaren leraar – hebben ze inmiddels 

allemaal succesvol hun opleiding weten af te ronden. Ze zijn nu in staat om geheel 

zelfstandig kleding te vervaardigen. Om deze zelfstandigheid te bevorderen, hebben 

ze per tweetal de beschikking gekregen over een eigen naaimachine, waardoor ze 

nu zelf een inkomen kunnen genereren.   

 

Ook wat betreft sponsoractiviteiten staat er weer het een en ander op de rit. Op 

zondag 20 september 2015 wordt de ‘Dam tot Damloop’ weer georganiseerd. Zo’n 

vijftigduizend deelnemers gaan dan hardlopen ter ondersteuning van hun goede 

doel.  Ze lopen van Amsterdam naar Zaandam, over een afstand van tien Engelse 

mijlen. Vier van de deelnemers lopen om onze stichting te ondersteunen.  

 



Heel hartelijk dank voor uw ondersteuning vanuit de Lutherkapel in Zeist. Terima 

kasih! 

 

www.anak-anak-lombok-timur.nl 

Henk Schalen en Klaaske van Leussen 

 

Financiën 

Stand financiële middelen 2015 tot nu: 

 Vrijwillige bijdragen: tot 30 augustus ontvingen wij € 17.855 op 

rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.  

 Voor het onderhoudsfonds kwamen er geen giften binnen op rekeningnummer 

NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist. 

 Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 30 augustus € 982 op. Het 

betreft een project van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. 

Giften voor het project  zijn welkom op rekeningnummer NL09 INGB 0000 

3833 96 van Lutherse Diaconie Zeist.   

 

Alle gevers onze hartelijke dank! 

 

Website ELG Zeist 

Voor meer informatie in en rond de ELG Zeist verwijzen wij ook naar onze website 

www.lutherkapel.nl.  

 

Met hartelijke groet,  

          Herman Hamers 

          Voorzitter 


